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NIEUWSBRIEF 14
HET WERD EEN SUCCESVOLLE QUIZ-AVOND !!
Zaterdag 5 december namen 18 teams deel aan de eerste WIEKA-QUIZ. Onder de deskundige leiding van quizmaster Guy Stoffelen werd de aftrap gegeven voor een gezellige en
spannende avond. Onze medewerkers zorgden er voor dat iedereen met de nodige drank
werd bediend, dat de punten werden bijgehouden en dat ook de nodige formulieren aan de
tafels werden bedeeld en opgehaald. Het was iets voor 12u toen onze voorzitter kon starten
met de prijsuitreiking. De prijzen straalden een Sinterklaassfeer uit met chocolade en
speculaas.
Het waren de Noormannen uit Essen die met 169 punten de uiteindelijke winnaar werden
voor De Scharrekens uit Kalmthout (168 punten) en de Kalmthoutse ploeg ’t Korfke met 165
punten. (de volledige uitslag vindt je op onze website www.wieka.be) .
Onze vereniging dankt iedereen die tot deze succesvolle avond heeft bijgedragen.

VERKOOP MATERIALEN DIENSTIG VOOR VERENIGINGEN
De VZW Wieka is eigenaar van al het vroegere materiaal wat dienstig was voor het inrichten
van de Internationale veldritten op Bosduin en beschikt zo over heel wat materialen die niet
meer gebruikt worden voor kleinere activiteiten die nu worden ingericht. Heb je interesse
neem dan contact op met onze voorzitter. Vooral verenigingen die bij bepaalde activiteiten
materialen nodig hebben kunnen zeker en vast een koopje doen of wat lenen bij ons !

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !

WARM AANBEVOLGEN: MOUNTAINBIKEN VOOR “MUCO FOR LIVE”
We kregen een mail van de moeder van een jonge man waar we graag op in gaan!
Deze mail zou ik niet schrijven als onze Matthijs vorig jaar niet toevallig aan jullie scholencross had meegedaan en het podium haalde. Wij hebben toen speciaal voor die wedstrijd
een tweedehands mtb gekocht want hij had helemaal geen mtb. Na de wedstrijd was hij
verkocht aan deze sport en schreef zich direct in bij de mtbschool Noorderkempen van
Kristien Nelen. En nu is het dus zover dat hij samen met Kristien een mtb-event op touw
“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !
heeft gezet. Het was een spontaan idee van hem en hij wil de opbrengst schenken aan de
muco vereniging in België. Wij kennen namelijk in Kalmthout een gezin met 4 kinderen
waarvan 3 (!) kinderen mucoviscidose hebben. Deze ziekte is tot op de dag van vandaag
ongeneeslijk. Bijzonder detail: Matthijs heeft zelf autisme en is dus een echt voorbeeld van
de campagne van Music for life 'Iedereen zorgt voor iedereen'. Uit zijn idee voor het mtbevent zijn nog twee andere initiatieven gegroeid, namelijk TENNIS for MUCO! en LUNCH for
MUCO! Mogen wij u vragen om Matthijs te helpen om van zaterdag 19 december een succes
te maken?

MTBSCHOOL NOORDERKEMPEN for MUCO op zaterdag 19 december.
Iedere week wordt er in België een kindje met mucoviscidose geboren. De ziekte is levensbedreigend en ongeneeslijk. Taai slijm blokkeert de ademhaling en spijsvertering. Bovendien
heeft mucoviscidose (muco) een grote impact op het dagelijks leven. Mensen met muco
besteden gemiddeld 3 à 4 uur per dag aan hun behandeling. MTBschool Noorderkempen en
T&T willen een steentje bijdragen aan een beter leven voor Kato, Thibe, Wout, Freya,
Charlotte en alle andere patiënten die tegen muco vechten. Daarom doen we een warme
oproep voor de warmste week van het jaar:
DOE MEE FOR MUCO! Keuze genoeg om uw steentje bij te dragen:
MOUNTAINBIKE FOR MUCO!
Op zaterdag 19 december organiseren wij ten voordele van Muco for Life een MTB-event.
Iedereen kan dan deelnemen aan een groepstocht onder begeleiding van trainers en
begeleiders van onze MTBschool Noorderkempen. Er zijn tochten van 15km, 25 km en 40
km. Op iedere afstand voorzien we een bevoorradingsstop. Deelnameprijs: 6 euro. Meer
informatie en het inschrijvingsfomulier vindt u op www.mtbschoolnoorderkempen.be
LUNCH FOR MUCO!
Voor alle sportievelingen en supporters voorziet T&T een uitgebreid lunchbuffet. Het buffet is open
vanaf 11 uur tot 14 uur en u steunt hiermee Muco for life. De prijs voor deze overheerlijke lunch
bedraagt 15 euro. Meer informatie en inschrijven op www.taverne-tennis.be.
MTB & Tennis for Muco gaat door bij T&T in Essen. De sportievelingen kunnen GRATIS gebruik
maken van de douches. Voor de kleintjes is er een springkasteel.
Doe mee for MUCO en steun Muco for Life! Met uw steun kunnen we wetenschappelijk onderzoek
naar betere medicatie financieren en zo de levenskwaliteit van patiënten met mucoviscidose
vergroten.
Meer informatie? Frank en Ilona d’Hooge-Bosman (tel.: 03/271 12 90)

VELDRIJDEN UIT DE OUDE DOOS !

Toen was het echt winter half december: 2009 !!
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